
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/6                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السادس في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/6social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                

    

                  https://almanahj.com/om/6social1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السادس اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade6                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس خميسة النعيمية و نورة المعمرية وفاطمة الغيثي و مدرسة فدا ومدرسة حقول المعرفة  اضغط هنا  

                                        

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 (والثاني الجزء األول):للصف السادس األساسي الدراسات االجتماعية)

 خميسة بنت سالم بن عبدهللا النعيمية:اسم المعلمة 

 في جمع أنشطتهم واختباراتهم.  بفعاليةالمعلمين والمعلمات الذين ساهموا أسماء 

 خميسة النعيمية -

 نورة المعمرية  -

 ( 11 – 1مدرسة فدا للتعليم االساسي)  -

 مدرسة حقول المعرفة للتعليم العام  -

 (( )أ:فاطمة الغيثي11-5مدرسة خديجة الكبرى للتعليم األساسي )  -
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 الجزء األول():للصف السادس األساسي الدراسات االجتماعية
 مراجعة الوحدة األولى: الغالف الصخري

 رمز اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة: السؤال األول :ضع دائرة حول
 الغالف الذي يواجه أخطار انجراف التربة واالنهيارات األرضية الواضح في الشكل : -1

 الحيوي -الصخري       د -الجوي            ج -المائي        ب -أ

  

 كل:الغالف الذي تظهر فيه المشكالت البيئية ،كتلوث المياه الواضح في الش -2

 الحيوي -الصخري       د -الجوي            ج -المائي        ب -أ

 

 الغالف الذي يواجه تلوث الهواء الواضح في الشكل: -3

 الحيوي -الصخري       د -الجوي            ج -المائي        ب -أ

 

 الغالف الذي تدهور النباتات الطبيعية والحياة البرية الواضح في الشكل : -4

 الحيوي -الصخري       د -الجوي            ج -المائي        ب -أ

 

 زلزال الذي ضرب مدينة كوبي في اليابان في العام الميالدي الواضح في الشكل: -5

 1991 -د       1991 -ج            1995 -ب        1994 -أ

 

 نوع البركان الواضح قي الشكل : -1

 متقطع -ساكن        د -ج             غطائي -مخروطي        ب -أ

 نوع البركان الواضح قي الشكل : -1

 متقطع -ساكن        د -غطائي             ج -مخروطي        ب -أ

 

 تبلغ درجة حرارة البركان غطائي إذا كان الصهير مائعا: -8

 س(1188) -س(        د1888)-س(              ج988) -س(        ب888) -أ

 تبلغ درجة حرارة البركان مخروطي إذا كان الصهير لزجا: -9

 س(98) -س(        د88)-س(              ج18) -س(        ب18) -أ
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 محطة طاقة حرارية جوفية في منطقة بركانية الواضح في الشكل : -18

 فنزويال-د         اليابان -ايسلندا                ج -نيوزيلندا                   ب -أ

 

 األجزاء المرتفعة من الطبقات الصخرية بعد االنثناء والواضحة في الشكل،تمثلها: -11

 النحت -الخور        د -الطية المحدبة           ج -الطية المقعرة         ب -أ

 

األجزاء المنخفضة  من الطبقات الصخرية بعد الطي والواضحة في  -21

 الشكل،تمثلها:

 النحت -الخور        د -الطية المحدبة           ج -الطية المقعرة         ب -أ

 

 فعل األنهار واألودية والجليد الذي الذي يغير معالم السطح في مناطق المحدبات -22

 والمقعرات والواضحة في الشكل،تمثلها: 

 النحت -د     الخور    -الطية المحدبة           ج -الطية المقعرة         ب -أ

 

 تقع جبال األلب في قارة الواضح في الشكل : -23   

 استراليا -د        أفريقيا -ج                   أروربا -ب                 آسيا  -أ   

 

 في قارة: تقع جبال الروكي -24   

 استراليا -اروربا       د -أمريكا الشمالية         ج -آسيا                  ب -أ   

 

 :في قارة تقع جبال األندبز -25   

 أمريكا الجنوبية -افريقيا        د -أروربا               ج -آسيا                  ب -أ   

  : ويقع في منطقة جبلية مرتفعة  يسمى المكان  الذي يبدأ عنده النهر -21

 المجرى الرئيسي -د               المصب -ج                  المنبع  -ب                  الرافد -أ  

 تعرف المجاري الثانوية التي تصل بالمجاري المائية الرئيسية : -21

 المجرى الرئيسي -د               المصب -ج                المنبع  -ب                  الرافد -أ  

 



 الفصل األول                                        األساسي   للصف السادسللمادة الدراسات االجتماعية     بنك األسئلة شامل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 األساسي مدرسة عائشة بنت سعد بن أبي وقاص للتعليم                                  إعداد المعلمة :خميسة النعيمية       

 

 ي :يشكل الفاصل المائي بين حوض تصريف مائي وآخر أراض -28

 منحدرة -د              منخفضة -ج           مرتفعة      -ب  سهلية                -أ  

 يطلق على المكان  الذي يتصل فيه المجري النهري الرئيسي بالبحر : -29

 المجرى الرئيسي -د                       المصب -ج         المنبع  -ب                  الرافد -أ     

 عملية انتزاع المواد الصخرية من قاع وتفتيتها وتحويلها إلى حصى وتربة: -38

 اإلرساب -د       الحمل  -ج         النقل   -ب                 النحت -أ   

 حصى وتربة: عملية يقوم بها التيار المائي بحمل ومفتتات الصخرية و -31

 اإلرساب -د       الحمل  -ج         النقل   -ب                 النحت -أ   

 العملة التي  تقل سرعة التيار المائي على حمل المواد المفتتة،ثم  يبدأ ترسب حمولة من المفتتات : -32

 اإلرساب -د       الحمل  -ج         النقل   -ب                 النحت -أ  

 يشير الشكل الواضح أمامك لشكل من االشكال النهرية هو-33

 السهل الفيضي -المسالت         د -المنعطف النهري         ج -لشالل          با - أ

 :تقع شالالت نياجارا على الحدود بين -34

    اليابان والواليات المتحدة  -ب              الواليات المتحدة وكندا  -أ

 كندا والمكسيك -د         والمكسيكالواليات المتحدة  -ج   

 الصخور عند شالالت نياجارا بمعدل..........سنويا تتآكل  -35

 أربعة أمتار -متار              دثالثة أ -مترين                ج -متر                  ب -أ

  

 األشكال األرضية الناجمة عن لشكل من يشير الشكل الواضح أمامك  -31

 النحت في المناطق الساحلية  :

 الكهوف        -ب            الجروف          -أ   

 المسالت -د              األخوار        -ج  

 

 

  :يسمىتجويف في واجهة الجرف يشير الشكل الواضح الذي أمامك إلى  -31
 الكهوف                -الجروف                     ب -أ   

 تالمسال -د          األخوار           -ج   

 1 

1
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 ينجم عن تفريغ كهفين متعاكسين:الشكل الواضح الذي أمامك الذي يسمى  -38

 الكهوف      -ب                   الجروف -أ   

 قنطرة بحرية         -د               األخوار       -ج 
 أجزاء من الجروف وتبقى صخرة ناتئةوالنحت األمواج،بفعل ل ييزيسمى الشكل الواضح الذي أمامك الذي  -39

 :تأخذ شكل منعزلة

 مسلة صخرية            -قوس                    ب -أ   

 رأس بحري -د       قنطرة بحرية      -ج 

 

 أدى بناء السدود على األودية في سهل الباطنة إلى ظهور مشكالت بيئية منها: -48

 التصحر -المياه الجوفية          د تملح -تآكل الشواطئ                د -تملح التربة           ب -أ   

 من الواليات العمانية التي تعاني من تآكل الشواطئ الواضحة في الشكل: -41

 

الخابورة                        -بركاء                          ج -صحم                  ب -أ  

 شناص -د

 ....الشائعة في الصحاري:تعد الموائد الصحراوية من أشكال............ -42

 اإلرساب -د       الحمل  -ج         النقل   -ب                 النحت -أ

 النحت الريحي هو فعل الرياح المحملة :-43

 الرمال -التربة           د -الحصى       ج -الحصوات الصغيرة   ب -أ

 تتميز الموائد الصحراوية بجوانب ذات انحدار   : -44

 متوسط -بسيط                د -شديد                           ج -خفيف                        ب -أ   

 تعد الكثبان الرملية من أهم أشكال األرضية الناجمة عن اإلرساب بفعل : -45

 الجليد -الرياح          د -األمطار               ج -المياه الجارية          ب -أ

 :الواضح قي الشكل انبالكثنوع  -41
 الكثبان الضخمة -د   الكثبان النجمية -كثبان السيف         ج -الكثبان الهاللية           ب -أ

 :الواضح قي الشكل الكثباننوع  -41
 الكثبان الضخمة -د   الكثبان النجمية -كثبان السيف         ج -الكثبان الهاللية           ب -أ

1

1 
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  :أكمل الفراغات بما يناسبهانيلثاالسؤال ا

 الغالف................ تامة إحاطة األرضية بالكرة تحيط التي الغازات من خليط-1

 .........................مقياس خاص للتعبير عن قوة الزالزل يطلق عليه مقياس -2

 ................وضع العالم األمريكي ريختر مقياس الزالزل في العام الميالدي -3

 بناء مقاوم الزالزل كما هو الحال.......................في المناطق التي يتكرر فيها حدوث الزالزل يتم  -5

 ................... تكون الحرارة في الحمم البركانية  -1    

 ...................يقع بركان كاراكاتوا في  -1

 ....................يقع بركان ماونت بيليه في -8

 يقع بركان سانت هيلين في..................... -9

 ...................يقع بركان األسد النائم في  -18

 .....................يقع بركان بينا توبو في  -11

  ..................تقع جبال الهماليا في قارة -12

 ................تقع جبال األطلس  في قارة -13

 ..............المرتفعات األثيوبية في قارة تقع -14

  ..................قارة يتقع جبال السلسلة العظمى ف  -15     
 السؤال الثاني:أجيبي عن األسئلة التالية:

 :عرف المفاهيم التالية -1

  الغالف الصخري: 
 الزالزل : 
 البركان: 

 الحمم البركانية :
  :الصهير 

  المقذوفات البركانية :
 ))النهر( 
 )بحيرة(.

 )الشالل(   .
 )المنعطفات النهرية( 
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 )السهول الفيضية( 
 المد والجزر:

 الغبار : 
  الموائد الصحراوية:

 الكثبان الرملية 

 يلي: عدد ما-1

 أغلفة كوكب األرض؟  -

 المشكالت التي ظهرت مع تزايد أعداد السكان وإفراط في استغالل الموارد الطبيعية: -
 .الزالزلعن مواجهة أخطار  تأخذهار التي يتم التدابي -

 أنواع البراكين؟ -     
 .فوائد البراكين -
 عملية التعرية من خالل ثالث مراحل. -

 أذكر نتيجة واحدة مترتبة على:-3

 العمليات الباطنية كااللتواءات  والصدوع. -
 النحت القاعدي العنيف أسفل الشالل نياجارا. -
 الفيضية.خصوبة التربة في السهول  -

 تباين الصخور التي تتكون منها السواحل.   -

 تجويف في واجهة الجرف    -

 تتكون الكهف في رأس أرضي في البحر.   -

 النحت بفعل األمواج،ألجزاء من الجروف.  -

 التيار الساحلي الطولي يرسب حمولته من الرواسب على الشواطئ. -

 الشاطئ.ظهور المستنقعات المالحة بين اللسان الرملي و -
  بناء السدود على األودية في سهل الباطنة. -

 حراوية بفعل النحت .تآكل الهضبة الص -

 عللي :  -4

 وجود تربة صالحة للزراعة قرب مناطق حدوث البراكين. -
 أهمية الغالف الصخري. -

 ظهور الزالزل والبراكين في المناطق نفسها من العالم. - -

 تكون الجبال. -
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 اجارا بمعدل مترين سنويا.تتآكل الصخور في شالالت ني -

 تختلف السواحل في أشكالها من مكان آلخر.ت -

 تكون األمواج. -

 تين في اليوم.رم حدوث المد الجزر -
 ظهور المستنقعات المالحة بين اللسان الرملي والشاطئ. -

 بم تفسر : -5
 أنشأت جامعة السلطان قابوس عددا من محطات رصد الزالزل في المناطق السلطنة؟ -
 طئ في والية الخابورة.تآكل الشا -

 تعرض الصخور في المناطق الصحراوية إلى معدالت متفاوتة من النحت. -

 برأيك ما هي األهمية االقتصادية لثوران البراكين في العالم. -

 تكثر الشالالت في السلطنة في محافظة ظفار. -

 اقتراح -6
 ألمواج البحرية.وسائل لحماية الشواطئ والعمران واألراضي الزراعية من النحت بفعل ا -

 رتب مراحل نشوء الجبال االلتوائية من خالل الصور. -7

-  

-  

 

 
 
 :كيف   -8

 تقاس قوة الزالزل ؟ -
 تتكون الصخور الرسوبية؟  -
 تتكون الجروف الساحلية؟  -

 :الفرق   -9
 بين الحمم البركانية والصهير البركاني؟ -
 بين البركان الغطائي والبركان المخروطي؟  -

 ما - 11 
 باب مشكلة تآكل السواحل؟أس -

 فيم :  -11
 يستخدم مقياس ريختر؟ -
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أخطارها على  آثار الفيضانات النهرية على السهول الفيضية لألنهار واألدوية الكبرىالوسائل لتخفيف من اقترح  -11

 العمران والزراعة.
 
 

طبيعيةة الريةاح  –ار الجوانب انحد –قارني بين كثبان السيف الرملية و الكثبان الهاللية  من حيث )الشكل  -

 أماكن انتشارها في سلطنة عمان( -التي شكلتها

 الكثبان الهاللية كثبان السيف الرملية وجه المقارنة

   الشكل

   انحدار الجوانب

   طبيعية الرياح التي شكلتها
أماكن انتشارها في سلطنة 

 عمان
  

 أكمل الفراغات في الجدول التالي: -

 

 

 

 

 

 

 

 
 :درس الشكل التالي جيدا "خريطة حوض التصريف المائي" ثم أجب عن األسئلة التاليةا  -

 (...................1يشير بالرقم ) -أ   

 (....................2يشير الرقم )  

 (.....................3يشير الرقم ) -ج

 (.....................4يشير الرقم ) -د

 ...................(.5يشير الرقم ) -هـ

 
1

5

2 3 
4
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 ادرس الشكل التالي جيدا "مقطع ألحد الشالالت" ثم أجب عن األسئلة التالية:

 

 تكون (إلى تكون تجويف في واجهة الجرف ينتج عنه1يشير الرقم ) -أ

تكةةةةون الكهةةةةف فةةةةي رأس أرضةةةةي فةةةةي (إلةةةةى 1يشةةةةير الةةةةرقم ) - ب

 ينتج عنه تكون.البحر

 بفعل األمواج،ألجزاء من الجروف نحت(حدوث 3يشير الرقم) -ج

 ..............ينتج عنه تكون

 

 التقارير:

 أكتب تقرير عن آثار الفيضانات النهرية على السهول الفيضية لألنهار واألدوية الكبرى.
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 مراجعة الوحدة الثانية: نماذج من الدول اإلسالمية المستقلة عن الدولة العباسية

 ل :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة:السؤال األو

 أمير استطاع اإلفالت من الوالة العباسيون وتكون دولة له في األندلس: -1

 هشام الثالث -د    عبد الرحمن الثالث   -ج       بن معاويةعبد الرحمن  -جعفر المنصور       ب أبو -أ 

 ل دولة أموية في األندلس استمرت حوالي:أسس األمير عبد الرحمن الداخ-2

 أربعة قرون -ثالثة قرون                    د -قرنيين                    ج -قرن                       ب -أ 

 مدينة: عبد الرحمن بن معاوية عند أحواله البربر  وذلك في اختبأ -3

 طنجه -فاس                 د -ج            سبتة            -القيروان                 ب -أ  

 كانت أولى البلدان الت أعلنت استقالل عن الدولة العباسية: -4

 المغرب-األندلس            د -مصر                     ج -عمان                     ب -أ  

 ة العباسية:حاول ثاني الخلفاء الدولة العباسية إعادة األندلس إلى سيادة الدول -5

 عبد الرحمن بن معاوية -عبدهللا بن مروان             د -ج    أبو جعفر المنصور     -معاوية بن أبي سفيان           ب -أ

 على يد الصحابي مازن بن غضوبة: اإلسالمأول مدينة عمانية يدخلها   -1

 سمائل -الرستاق                         د-ج  صحار                     -نزوى                           ب -أ

 اإلباضية مذهب إسالمي أسسه فقه من أزد عمان سكن البصرة: -1

 منير بن النير الريامي-أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة       د -جابر بن زيد               ج -ب              بن إباض عبد هللا -أ

 والي:دامت اإلمامة األولى في عمان ح-8

 أربع سنوات -ثالثة سنوات               د -سنتين                       ج -سنة                           ب -أ

 مدة:تكونت اإلمامة الثانية في عمان ودامت بشكل متصل  -9

 سنة188-دسنة                     98-سنة                      ج88 -سنة                       ب18 -أ

 انشاء أول أسطول بحري لعمان اإلمام: -18

 راشد بن النظر-المهنا بن جيفر           د -غسان بن عبدهللا            ج -دمحم بن أبي عفان          ب -أ

 ارسل أسطوال حربيا لتحرير جزيرة سقطرى من أيدى األحباش: -11

 الوراث بن كعب-عبدالملك بن حميد       د -ج           عزان بن تميم    -الصلت بن مالك              ب-أ

 انطلقت الدعوة اإلباضية إلى شمالي أرفريقيا على اليد الداعية الكبير: -12

 عاصم السدراتي -عبدالرحمن بن رستم    د-سلمة بن سعد الحضرمي         ج -أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة       ب -أ

 المذهب اإلباضي :التي تنشر  بصر في ال مدة حملة العلم -13

 خمس سنوات -أربع سنوات                  د -ثالثة سنوات               ج -سنتين                       ب -أ

 كان عدد أفراد المجموعة التي سافرت إلى البصرة مع سلمة بن سعد: -14

 خمسة رجال -أربعة رجال                 د -ج   ثالثة رجال            -رجلين                       ب -أ
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 الدولة الرستمية للتجارة الجنوبية: كانت أكبر مرا كز -15

 غدامس -واركال                  د -تاهرت                    ج -بجاية                      ب -أ

 بنى الفاطميون في مصر مدنية أطلقوا عليها اسم:-11

 تاهرت  -القاهرة                  د-طرابلس                   ج -ب                القيروان   -أ

 كانت أولى محاولة للطيران في التاريخ،في األندلس من قبل: -11

 عباس بن فرناس -أبي القاسم الزهراوي                                  ب -أ

 ابن سينا-د              ابن رشد                                  -ج

 نبغ في األندلس كبار العلماء من أمثال الفيلسوف: -18

 ابن عبد ربه -ابن عبد البر                                            ب -أ

 ابن سينا-ابن رشد                                               د -ج

 هاالسؤال الثاني:أكمل الفراغات بما يناسب
  ....................تدعى بالد فارس اليوم -1

 ........................عاصمة الدولة األموية في األندلس -2

 ....................عاصمة اإلمامة في عمان -3

 .......................عاصمة الدولة الرستمية في المغرب األوسط -4

 .......................قصىعاصمة الدولة االدارسة  في المغرب األ -5 

 ...........................عاصمة الدولة األغالبة في المغرب األدني -1 

 ..................................... عاصمة الدولة الفاطمية في مصر -1 

 السؤال الثاني:أجيبي عن األسئلة التالية: 
 عرف المفاهيم التالية: -1
 األندلس:. 

 ف:دول الطوائ
 المرابطون: 

 الموحدون:

 اإلباضية:

 حملة العلم: 

   النباهنة:

 األغالبة:

 األدارسة:
 الشيعة:

 األخشيديون
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 عدد ما يلي:-2

 .التي أدت إلى ضعف الدولة العباسة األسباب -

 حملة العلم في عمان. -

 أهم األعمال اإلمام غسان بن عبدهللا -

 أهم األعمال اإلمام المهنا بن جيفر.  -

 أهم األعمال اإلمام الصلت بن مالك.  -

 أقسام المغرب العربي. -

 أهم السلع التي تصدرها الدولة الرستمية. -

 اذكر: -3

 حملة العلم المغرب. -

 مميزات الدولة الرستمية. -

 أهم المحاصيل الزراعية و الصناعات التي قامت في الدولة الرستمية. -

 ولة الرستمية.نتائج االستقرار واالزدهار االقتصادي في الد -

 سمي: -4

 كبار العلماء المسلمين في األندلس في عهد الدولة األموية. -

 المسجد الذي بناه الصحابي مازن بن غضوبة. -

 سمي عاصمة الدولة الرستمية -

 :ستنتج سبب ما يأتيأ-3

  بم معاوية من بالد الشام وتوجهه إلى شمالي إفريقيا. نعبد الرحمفرار  -

 عاوية األندلس إلقامة دولة األمويين فيها.اختيار عبد الرحمن بن م -

 معاوية "بالداخل" رحمن بنبد التسمية ع -

 ة األندلس بهذا االسم.يتسم -

 غرناطة أخر دولة سقطت بيد األسبان. دولة -

 .اضية إلى مناطق الدولة الرستميةبسبب ذهاب األ -

 الدولة الرستمية. سبب ازدهار التجارة في -

 ة الفاطمية.قبول البربر الدعو -

 سبب توجه الفاطمية إلى االستيالء على مصر. -

 سقوط الدولة الفاطمية  -
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 علل ما يأتي:

 محاولة شارلمان غزو األندلس. -

 اهتمام األمير عبد الرحمن الناصر بتقوية األسطول األندلسي. -

 مجيء السفراء والوفود من أوروبا إلى قرطبة في عهد عبد الرحمن الناصر. -

 دول الطوائف مدة طويلة من الزمن في األندلس. استمرار وجود -

 كان الوالي الذي يحكم البصرة زمن الدولة األموية،يحكم عمان. -

 كانت البصرة المكان المفضل لهجرة العمانيين. -

 نجاح العمانيين في تأسيس اإلمامة في عمان. - -

 أهمية بيعة اإلمام الجلندي بن مسعود إماما على عمان. -

 باسي هارون الرشيد حملة عسكرية إلى عمان.إرسال الخليفة الع -

 تسمية نزوى )بيضة اإلسالم(. -

 ضعفت اإلمامة في عمان في عهد اإلمام عزان بن تميم الخروصي. -

 تسمية العمانيين دمحم بن نور بمحمد بن نور. -

 تمكن الدولة العباسية من إعادة سيطرتها على عمان. -

 استحسن اإلباضيون موقع مدينة تاهرت. -

 لدولة الفطمية بهذا األسم.تسمية ا -

 أنشأ الفاطميون الجامع األزهر. -

 فسر:

 كيف انتقلت الدعوة األباضية إلى شمال أفريقيا. -

 صف :لماذا كان حملة العلم من قبائل ومناطق مختلفة من المغرب.  -

 األموية.ولة األندلس في عهد الدالعلمية في والحياة االقتصادية  -

 هـ.422ةلس بعد وفاة هشام الثالث سناألندأحوال الدولة األموية في  -

 إسالم أهل عمان. -

 حدد:

 الدولة العباسية. امتداد -

 .األندلسفي  األمويةامتداد الدولة  -

 امتداد الدولة الرستمية. -

 امتداد الدولة الفاطمية. -

 صف :    

 الحياة االفتصادية و العلمية في األندلس في عصر الدولة األموية . -
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 هـ.422د وفاة هشام الثالث سنة أحوال الدولة األموية بع -

 إسالم أهل عمان -

 مدينة واركال. -

 الدولة الرستمية. نهاية  -

 

 دلل:    

 الحياة في الدولة الفاطمية. على تطور وازدهار -

 

 

 

 أمثل على اهتمام الفاطميين في المجاالت اآلتية: -

 األمثلة المجال

  الزراعة -1

  الصناعة -2

  التجارة -3

  العلم -4

 بين :

 مان بعد وفاة الرسول هللا صلى عليه وسلم.موقف أهل ع

 :اشرح

  كيف انتقلت الحركة األباضية إلى شمال أفريقيا.  -

 :ناقش 

 لة الرستمية مع االدارسة والدولة األموية في األندلس.عالقة الدو

 اقتراح خريطة ذهنية:-ج

 للمناطق مناطق التي انتشر فيها المذهب اإلباضي.  -

 للميزات الدولة الرستمية. -

 صمم:-د

 هـ.181 -هـ 177 -هـ 143 -هـ 131مسطرة زمنية لألحداث التاريخية من األعوام  -
 .هـ361 -هـ 359 -هـ 358 -هـ 197مسطرة زمنية لألحداث التاريخية من األعوام   -
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 صنف العلماء العرب باألندلس حسب موضعه العلمي: -

 أبوالقاسم الزهراوي ابن عبد ربه ابن عبد البر ابن رشد

    

 صنف العلماء العرب باألندلس حسب مؤلفاته: -

 أبوالقاسم الزهراوي ابن عبد ربه ابن عبد البر ابن رشد

    

 

 الدول اإلسالمية المستقلة عن الدولة العباسيةقارن بين اإليجابيات والسلبيات التي نتجت عن قيام  -
 

 جري الذي قامت فيه:اإلسالمية المستقلة عن الدولة العباسية وفق القرن اله صنف الدول - أ

 

 

 

 

 

 

 ادرس الشكل التالي جيدا "الخاصة بحملة العلم للمذهب اإلباضي" ثم أجب عن األسئلة التالية: -ب 

 

 

 

 

 

 

 
 ارسم على الخريطة طريق االتصال بين البصرة وعمان.-أ

 ارسم على الخريطة مناطق التي انتشر فيها المذهب اإلباضي.-ب   
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 ل التالي جيدا "نماذج من الدول اإلسالمية المستقلة عن الدولة العباسية" ثم أجب عن األسئلة التالية:ادرس الشك -
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 (1الواردة في الجدول ) اإلسالميةمثل بيانيا باألعمدة سنوات الحكم للدول  - ب
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 مكونات الغالف الجوي: لثةمراجعة الوحدة الثا

 :  يأختر اإلجابة الصحيحة من بين اإلجابات المعطاة بين القوسين فيما يل-ل:السؤال األو
 تبلغ نسبة النيتروجين ..............% من الغالف الجوي. -1

 78 -د                       77-ج                  76 -ب                          75 - أ
 ف الجوي.تبلغ نسبة األوكسجين ..............% من الغال-1

 14 -د                      13-ج                 11 -ب                          11-أ
 تبلغ نسبة اآلرجون ..............% من الغالف الجوي.-3

 1.9-د                       1.8-ج                  1.7 -ب                         1.6 - أ
 لكربون  ..............% من الغالف الجوي.تبلغ نسبة ثاني أكسيد ا-4

 1.14 -د                      1.13-ج                  1.11 -ب                        1.11 - أ
 تبلغ نسبة غازات أخرى..............% من الغالف الجوي.-5

 1.18 -د                       1.17-ج                 1.16 -ب                          1.15 - أ

 التغيرات الجوية كالمناخ والطقس:الطبقة التي تحدث فيها -6
 الثيرموسفير -الميزوسفير                 د-االستراتوسفير                 ج -التروبوسفير                  ب - أ

 يصل ارتفاع طبقة التروبوسفير...................كيلومتر -7
 18-د                       17-ج                 16 -ب                   15   - أ

 يصل سمك طبقة االستراتوسفير...................كيلومتر -8
 33-د                       31-ج                 31 -ب                  31-أ     

 الطبقة التي يفضلها الطيارون لقيادة الطائرات:  -9
 الثيرموسفير -الميزوسفير                 د-االستراتوسفير                 ج -وسفير                  بالتروب -أ 

 الطبقة التي تحترق فيها الشهب والنيازك المندفعة من الفضاء الخارجي: -11
 الثيرموسفير -د     الميزوسفير            -االستراتوسفير                 ج -التروبوسفير                  ب - أ

 يصل ارتفاع طبقة التروبوسفير...................كيلومتر -11
 18-د                       17-ج                 16 -ب                   15   - أ

 يصل سمك طبقة الميزوسفير...................كيلومتر -11
 33-د                       31-ج                 31 -ب                  31-أ     

 :حدودها العليا بالفضاء الخارجي نتهيالطبقة التي ت -13
 الثيرموسفير -الميزوسفير                 د-االستراتوسفير                 ج -التروبوسفير                  ب - أ

 ............%متر....151تنخفض درجة الحرارة في الطبقة األولى كلما ارتفعنا  -14
 أربع درجات-ثالث درجات                       د-درجتين                 ج -درجة واحدة                         ب - أ

 تسمى المنطقة الواقعة بين مدار السرطان ومدار الجدي:............................. --15
 الباردة الشمالية                  -المعتدلة الجنوبية                د -مالية                 جالمعتدلة الش -المدارية                  ب-أ     

 يطلق على المنطقة الواقعة بين مدار السرطان والدائرة القطبية الشمالية....................... -16
             الباردة الشمالية      -الباردة الجنوبية                د -ج    المعتدلة الشمالية              -المدارية                  ب-أ     

 تعرف المنطقة الواقعة بين مدار الجدي والدائرة القطبية الجنوبية............................... -17
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 الباردة الشمالية                  -لجنوبية                دالمعتدلة ا -المعتدلة الشمالية                 ج -المدارية                  ب-أ     
 تسمى المنطقة الواقعة بين الدائرة القطبية والقطب الجنوبي:......................... -18

 باردة الشمالية  ال -المعتدلة الجنوبية                د -الباردة الشمالية                 ج -المدارية                  ب-أ     
 .تقع سلطن عمان في المنطقة .......................العالم – 19

 .....................تسقط أشعة الشمس عمودية على المنطقة -11
 لشمالية                 الباردة ا -المعتدلة الجنوبية                د -المعتدلة الشمالية                 ج -المدارية                  ب-أ     

 ( شماال مدار.....................°13.5تمثل دائرة العرض ) -11
 العقرب                  -الحمل                 د -السرطان                 ج -الجدي                 ب-أ     

  ( شماال مدار..................... °13.5تمثل دائرة العرض )  -11
 العقرب                  -الحمل                 د -السرطان                 ج -الجدي                 ب-أ     

 دائرة العرض التي تقسم المنطقة المدارية الحارة إلى قسمين شمالي وجنوبي هي دائرة ..........................            -13
 السرطان  -جرينتش                د -االستواء                ج -ب   الجدي              -أ     

 ينسب النظام الفهرنهايتي إلى العالم األلماني.......................... -14
 موفختر          -ريختر                  د -سليزيومي                            ج -فهرنهايت                    ب - أ

 ينسب النظام السيليزي إلى العالم السويدي.......................... -15
 موفختر -ريختر                  د -سليزيومي                            ج -فهرنهايت                    ب - أ

 تقاس درجة الحرارة التجمد في النظام السيليزي..................... -16
 °3 -د                         °1 -ج                                °1 -ب             صفر               - أ

 في النظام السيليزي..................... تقاس درجة الحرارة الغليان -17
 °111 -د                 °91 -ج                               °81 -ب                           °71 - أ

 .....................الفهرنهايتيتقاس درجة الحرارة التجمد في النظام  -18
 °33 -د                         °13 -ج                                °31 -ب                          °31-أ

 .....................الفهرنهايتيفي النظام  تقاس درجة الحرارة الغليان -19

 °411 -د                 °311 -ج                               °111 -ب                           °111-أ
 يسمى الجهاز الذي أمامك ب.......................... -31

 ترمومتر-ثرمومتر             د -االنمومتر                    ج -دوارة الرياح       ب - أ

 
 
 

 أمامك ب..........................يسمى الجهاز الذي  -31
 ترمومتر -ثرمومتر             د -االنمومتر                    ج -دوارة الرياح       ب - أ

 
 

 يسمى الجهاز الذي أمامك ب.......................... -31
 ترمومتر -ثرمومتر             د -االنمومتر                    ج -دوارة الرياح       ب - أ
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 ذا سخن الهواء:إ -33
 زاد حجمه وقل كثافته وقل ضغطه. - أ

 قل حجمه وقل كثافته وقل ضغطه. - ب

 زاد حجمه وزادت كثافته زاد ضغطه.-ج

 زاد حجمه وزادت كثافته قل ضغطه. -د
 

 تمثل الصورة التي أمامك الرياح اليومية التي تهب على المناطق اليابسة تسمى: -35
 نسيم الوادي -نسيم الجبل                        د-لبحر                       جنسيم ا -نسيم البر              ب - أ

 
 

 تمثل الصورة التي أمامك الرياح اليومية التي تهب على المناطق اليابسة تسمى: -36
 نسيم الوادي -نسيم الجبل                        د-نسيم البحر                       ج -نسيم البر              ب - أ

 
 

 تمثل الصورة التي أمامك الرياح اليومية التي تهب على المناطق الجبلية ذات األودية تسمى: -37
 نسيم الوادي -نسيم الجبل                        د-نسيم البحر                       ج -نسيم البر              ب - أ

 

 المناطق الجبلية ذات األودية تسمى: ة التي تهب على المناطق اتمثل الصورة التي أمامك الرياح اليومي -38

 نسيم الوادي -نسيم الجبل                        د-نسيم البحر                       ج -نسيم البر              ب - أ

 

 
 تسمى األمطار التي تحدث في المناطق الجبلية بـــ.................................. -39

 الهابطة    -األعصارية                 د -التضاريسية                 ج -التصاعدية                    ب - أ

 
 

 

 تسمى األمطار التي تحدث في المناطق االستوائية بـــ.................................. -41  

 الهابطة   -األعصارية                 د -جالتضاريسية                  -التصاعدية                    ب - أ

 

 بـــ.................................. الهواء الحار مع الهواء الرطب جنتيجة امتزاتسمى األمطار التي تحدث  -41 
 الهابطة    -األعصارية                 د -التضاريسية                 ج -التصاعدية                    ب - أ

 
 

 .............في البحر الكاريبي:توضح الصورة التي أمامك اإلعصار الذي ضرب -41
 كوبا -المكسيك       د -الواليات المتحدة األمريكية      ج -كندا                        ب - أ
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 يعد إعصار الذي ضرب مصيرة أعنف األعاصير الذي حدث في العام الميالدي:  -43
   1979 -د              1978 -ج            1977 -ب                   1976 - أ

 من أعنف األعاصير التي تعرضت له:1977يعد إعصار الذي حدث في العام الميالدي  -44
 السيب -قريات               د -مسقط            ج -مصيرة                    ب - أ

  ...........:توضح الصورة التي أمامك اإلعصار الذي ضرب.. -45
 51السيب -قريات               د -مسقط            ج -مصيرة                    ب - أ

 

                                                           توضح الصورة التي أمامك اإلعصار الذي ضرب محافظة:  -46

 ظفار -د              مسندم -مسقط            ج -البريمي                    ب - أ

 التوقع بحصول حالة جوية معينة في المستقبل ليوم أو لبضعه أيام: -47

 رصد الجوي -رصد الطقس       د -نشرة الجوية                        ج -التنبؤ بالطقس           ب - أ
 :يبين الشكل التالي أحد الرموز التي تستخدم في النشرة الجوية بسلطنة عمان -48

  أمطار رعدية -د         الرياح وسرعتها -غائم جزئيا              ج -جو مشمس             ب -أ 
 

 يبين الشكل التالي أحد الرموز التي تستخدم في النشرة الجوية بسلطنة عمان: -49
    أمطار رعدية -جو مغبر         د -غائم جزئيا              ج -جو مشمس             ب -أ 

 
   

 يبين الشكل التالي أحد الرموز التي تستخدم في النشرة الجوية بسلطنة عمان: -51
 الرياح وسرعتها     -جو مغبر         د -أمطار رعدية              ج -جو مشمس             ب -أ 

          
 عمان: يبين الشكل التالي أحد الرموز التي تستخدم في النشرة الجوية بسلطنة -51

  أمطار رعدية -جو مغبر         د -غائم جزئيا              ج -جو ممطر            ب -أ 
 
 

 يبين الشكل التالي أحد الرموز التي تستخدم في النشرة الجوية بسلطنة عمان: -51
    أمطار رعدية -جو غائم         د -غائم جزئيا              ج -جو مشمس             ب -أ 

 
 
 

 يبين الشكل التالي أحد الرموز التي تستخدم في النشرة الجوية بسلطنة عمان: -53
   أمطار رعدية -جو مغبر         د -غائم             ججو -جو مشمس             ب -أ 

 
 

 يبين الشكل التالي أحد الرموز التي تستخدم في النشرة الجوية بسلطنة عمان:  -54
    أمطار رعدية -جو مغبر         د -غائم جزئيا              ج -جو مشمس             ب -أ 

 يغطي الماء ...............%من الكرة األرضية : -55

 91-د            81-ج        71 -ب                      61 - أ

 : يغطي اليابس...............%من الكرة األرضية   -56

 31-د          31 -ج               19 -ب               18 - أ

 يشكل الماء المالح ..............% من الماء في الكرة األرضية: -57

   99-د          98 -ج               97 -ب               96 - أ
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 يشكل الماء العذب..............% من الماء في الكرة األرضية: -58
   4-د         3 -ج               1 -ب               1 - أ

 يظهر الماء العذب على شكل جليد في الكرة األرضية بنسبة.................% -59
 99 -د         89-ج                 79 -ب         69 - أ

 يظهر الماء العذب على شكل مياه جوفيةفي الكرة األرضية بنسبة.................% -61
 51 -د        41-ج                 31 -ب         11 - أ

 في الكرة األرضية بنسبة.................%أنهار وبحيرات أو بخار ماء  يظهر الماء العذب على شكل  -61
 4 -د        3-ج               1 -ب         1 - أ

 :لة والصلبةالسائزية واالغالف الذي يشمل الماء في حاالت الثالث :الغ-61
 الحيوي -المائي        د -الصخري       ج -ب   الجوي      - أ

 
 

 ( إلى أحد عناصر الدورة المائية:1يشير الرقم ) -63
 

 التسرب -الجريان البيني                        ب -أ
 

 النتح -األمطار                                 د -ج

 ( إلى أحد عناصر الدورة المائية:1يشير الرقم ) -64

 
 التسرب -الجريان البيني                        ب -أ

 
 النتح -األمطار                                 د -ج

 ( إلى أحد عناصر الدورة المائية:1يشير الرقم ) -65

  التسرب -ب                       السطحيالجريان  -أ
 

 بخرالت -د                                 لتساقطا -ج
 

 
 ( إلى أحد عناصر الدورة المائية:1يشير الرقم ) -66

 
 التبخر -الجريان البيني                        ب -أ

 
 النتح -األمطار                                 د -ج
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 ( إلى أحد عناصر الدورة المائية:1يشير الرقم ) -67
 

 التساقط -ب     الجريان البيني                    -أ
 

 النتح -األمطار                                 د -ج

 ( إلى أحد عناصر الدورة المائية:1يشير الرقم ) -68

 
 مجري مائي -ب                       السطحيالجريان  -أ

 
 النتح -األمطار                                 د -ج

 

 أمامك اآلثار التدميرية لفيضان والية.....................:توضح الصورة التي  -69

 صحار -صحم               د -صور                     ج -عبري                         ب - أ

 .1988تعرضت والية ...............اآلثار التدميرية لفيضان في العام الميالدي -71

 صحار -صحم               د -ج                     صور -عبري                         ب - أ

 تعرضت والية صحار اآلثار التدميرية لفيضان في العام الميالدي............. -71

 1991-د          1988 -ج                    1987 -ب                       1986 - أ

 
 السؤال الثاني:أكمل الفراغات بما يناسبها

 ترة الزمنية للطقس ...............ساعة: تبلغ الف – 1
  ........................تهب على بعض مناطق العالم رياح تسمى بالرياح الموسمية مثل -1
 نة التي تتأثر بالمنخفضات الجوية........................من مناطق السلط -3

 ...................ة فصليتأثر الجبل األخضر في السلطنة عمان التي بالمنخفضات الجوي -4
 .........................يطلق على األعاصير في جزر البحر الكاريبي والواليات المتحدة  -5

  ............................تسمى األعاصير في اليابان-6

 ....................يعد إعصار الذي ضرب محافظة ظفار أعنف األعاصير الذي حدث في العام الميالدي -7

 .....................من أعنف األعاصير التي تعرضت له محافظة1111يعد إعصار الذي حدث في العام الميالدي  -8
  ...............يقصد بالخرائط التي تبين حالة الطقس )أو الجو (في منطقة أو محطة معينة في فترة زمنية محددة -9

 

 ................من الكرة األرضية.تزيد نسبة المسطحات المائية في نصف. -11

 تقل نسبة المسطحات المائية في نصف.................من الكرة األرضية.  -11
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 السؤال الثاني عرفي مايلي:
 الغالف الجوي -

 طبقة التروبوسفير -

 االستراتوسفيرطبقة  -

 طبقة الميزوسفير -

 طبقة الثيرموسفير -

 الطقس -

 المناخ -

 الضغط الجوي -

 التكاثف -

 لتضاريسية األمطار ا -

 األمطار التصاعدية -

 األمطار اإلعصارية -

 المنخفضات الجوية -

 األعاصير -

 التنبؤ بالطقس -

 النشرة الجوية -

 خرائط الطقس -

 الغالف المائي -

 الدورة المائية -

 التساقط -

 الجريان السطحي -

 التسرب -

 الجريان البيئي -

 التبخر -

 النتح -

 الطمي -

 السد  -

 أو أذكر عدد -1

 الغازات المكونة الغالف الجوي. -

 مناطق الحرارية في العالم.ال -

 أنواع األمطار -

 أنواع خرائط الطقس. -

 طبقات الغالف الجوي -

 في سلطنة عمان. المناطق التي للمنخفضات الجوية واألعاصير -
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 مصادر تجميع بيانات الطقس في سلطنة عمان. -

 حاالت المائية الثالث. -

 مصادر المياه العذبة الطبيعية المتوفرة في العالم. -

 لمياه السطحية مصادر تلوث ا -

 العوامل التي يتوقف عندها عنف الفيضان. -

 لها خرائط فيضان.المحافظات والمناطق والواليات التي أنشأت  -

 الرياح اليومية. -

 العناصر المناخ. -

 علل: -3

 ارتفاع نسبة أكسيد الكربون في الجو. -

 تكاثف بخار الماء عندها يرتفع عن مستوي سطح البحر -

 على.صعود الهواء الحجار إلى األ -

 .سقوط األمطار التصاعدية بشكل يومي في المنطقة االستوائية -

 أهمية أنشأ خرائط ألخطار الفيضانات في سلطنة عمان -

 قارن بين:
 خصائص كل طبقة من طبقات الغالف الجوي. -

 الطقس والمناخ. -

 دوارة الرياح واألنيمومتر -

 استنتج
 الضغط الجوي. اختالفنتائج  -

 أهمية بناء السدود -

 دلل:     

 على إستفادة العمانيون من الرياح -

 صف   

 دوارة الرياح  -

 األنيمومتر -

 قياس كميات المطر جهار -

 كيف   

 تتكون األعاصير. -

 تحدث الدورة المائية -

 اشرح: 
 أهمية التنبؤ بالطقس -

 أهمية خرائط الطقس -

 فرق بين:

 الطقس والمناخ. -
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 دوارة الرياح واألنيمومتر -

 التنبؤ بالطقس والنشرة الجوية -

 امل مع الخرائط:التع
  التالية: ةأدرسها جيداً ثم أجيب عن األسئل توزيع اليابس والماء على سطح الكرة األرضيةأمامك خريطة توضح 

                                                                                                             
 ة في النصفتزيد نسبة المسطحات المائي -1

  .................. من الكرة األرضية     
  

 بينما تقل في النصف ..................      -2 
 
 
 اسم المحيط  المشار إليه ما -3
 ( في الخريطة ................... 1بالرقم )  
 
 (2اسم القارة المشار إليها برقم ) ما  - 4

 في الخريطة ....................
 
 

 
من خالل الجدول الخاص النسب للغازات المكونة للغالف الجوي أحوله إلى دائرة بيانية موزعا مايمثله كل من غاز النيتروجين واألوكسجين 

 والغازات األخرى .

النسبة  الغاز
 المئوية

 78 النيتروجين
 11 األوكسجين
 1.8 اآلرجون

ثاني أكسيد 
 1.13 الكربون

 1.17 أخرىغازات 
 

 من خالل الشكل الخاص )اختالف زوايا سقوط األشعة الشمسية على الكرة األرضية(  -

 أيمها أشد حرارة أشعة الشمس المائلة أم أشعة الشمس العمودية؟فسر إجابتك. -

 
 

 ادرس الشكل التالي جيدا "المناطق الحرارية في العالم" ثم أجب عن األسئلة التالية:  -

 ...................(.1يشير رقم ) - أ
 (....................1)يشير رقم  - ب

 (......................3يشير رقم ) -ج
 (.......................4يشير رقم )-د

 (....................5بشير رقم ) -هـ
 (....................6يشير رقم ) -و
 (...................7يشير رقم ) -ز
 (..................8قم)يشير ر -ح
 (.................9يشير رقم ) -ر
 (...............11يشير رقم) -ي

 (...............11يشير رقم) -س
 (...............11يشيررقم) -ش
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 الجزء الثاني():للصف السادس األساسي الدراسات االجتماعية
  لغالف الحيوي والنظم البيئية:امراجعة الوحدة الرابعة 

  المزاوجة ( -األسئلة الموضوعية ) اختيار متعدد

 الدال على  اإلجابة الصحيحة: فضعي دائرة حول الحر -السؤال األول: 
 .البرية والكائنات الحية األخرى..................... تيقصد بالمكان الذي يضم أنواعا محددة من النباتات الطبيعية والحيوانا -1

 النظام البيولوجي -النظام البيئي                      د -النظام الفضائي            ج -النظام األرضي                        ب - أ

 أو نباتات معرضة لإلنقراض..................... تيطلق على المنطقة المحددة جغرافيا بهدف حماية ما يشتمل عليه من حيوانا -1

 الزراعية -الصناعية                      د -السياحية            ج -ب                المحمية         - أ

 تؤدي عملية التمثيل الضوئي إلى إطالق غاز.....................إلى الجو. -3

 ثاني الميثان   -د   ثاني أكسيد الكربون         -النيتروجين                        ج -األكسجين                         ب -أ

 وقعت السلطنة على اتفاقية التنوع اإلحيائي في عام .................م -4

 1997 -د                 1996-ج                        1995-ب                        1994-أ

 صدرت اإلستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع اإلحيائي عام.................م -5

 1114 -د           1113-ج         1111-ب              1111-أ

 تغطي الغابات بأنواعها المختلفة من مساحة األرض................ -6

 ثلث -ثمن                      د -نصف                 ج -ربع                  ب -أ

 ....شمالي وجنوبي دائرة االستواء.تتركز بيئة الغابات المدارية المطيرة بين درجتي عرض....... -7

 11 -د                      15 -ج                    11 -ب                     5 -أ

 تزيد معدالت األمطار في بيئة الغابات المدارية المطيرة عن..................ملم. -8

 1511 -د                 1111-ج                1511 -ب                1111-أ

 يبلغ ارتفاع األشجار في  بيئة الغابات المدارية المطيرة.................مترا. -9

 61 -د                   51 -ج                     41 -ب                    31 -أ     

 ................%تستخلص األدوية المعروفة حاليا من النباتات في بيئة الغابات المدارية المطيرة بنسبة -11

 51 -د                   41 -ج                     31 -ب                   11 -أ

 تنتج عمليات التمثيل الضوئي حوالى............... األكسجين الموجود في الجو. -11

 ثلث -ثمن                      د -نصف                 ج -ربع                  ب -أ 
 ظهر بيئة الحشائش الطويلة )السافانا( في ................القارات.ت -11

 شرق -وسط                   د -جنوب                    ج -شمال               ب -أ

 ينحصر بيئة الحشائش الطويلة )السافانا( بين درجتي عرض...........شمالي وجنوبي دائرة االستواء. -13

 (15-5)-(               د11-5)-(                ج15 -5)-ب (          11 -5) -أ
 

 تعتبر من أبرز الشجيرات في بيئة الحشائش الطويلة )السافانا(...................... -14

 النخلة -األكاسيا              د -السدر                  ج -الغاف                ب -أ
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 ا(الدول العربية التي تظهر فيها الحشائش الطويلة )السافان -

 بيئة الحشائش الطويلة )السافانا(األخطار التي تواجه  -

 عدد : -ج        

 مؤثرات النظم البيئية مناطق في العالم  -              
 التحديات التي تواجهها السلطنة  -             

 األخطار التي تهدد بيئة الغابات المدارية المطيرة -             
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 بآية قرانية أو حديث يحث على ضرورة العمل وإتقانه -          
 لخص: -            

 خصائص بيئة الغابات المدارية المطيرة.  -              
 ئش الطويلة )السافانا(.خصائص بيئة الحشا -              

 خصائص بيئة الصحاري الحارة.  -              
 أسباب تدهور الغابات الطبيعية والمراعي في العالم -              

 صف:
 بيئة الغابات المدارية المطيرة مناخ في -
 بيئة الحشائش الطويلة )السافانا( مناخ في -
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 :قارن
 الهدف من طول(  : -و األكاسيا والنخيل من حيث )طول الجذور بين الصبار  -

 النخيل االكاسيا بار الص 
  طول الجذور

 
 
 

  

الهدف من 
 طول 

 
 
 
 
 

  

 

 :صنف
 ( لتدل على نوعها√جراف التربة بوضع إشارة )نالعوامل المؤدية إلى ا  -

 العامل

: 

 النوع

 بشري تضاريسي مناخي

    الرياح -1

    إزالة الغابات -2

    األمطار -3

    ميل السفوح -4
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 الخريطة:التعامل مع 

 
 
 
 
 

 "ثم أجب ما يلي من األسئلة:الغابات المدارية المطيرة )األستوائية("الخاصادرس الشكل 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 (1سمى الحوض النهري الذي تم تدمير الغابات المدارية المطيرة فيه بالتعدين المشار إليه بالرقم ) -1
 (1ة المطيرة المشار إليها بالرقم )منطقة ترتفع فيها درجات الحرارة التي تضم الغابات المداري -1

 (3دولة تم قطع الغابات وإحالل الزراعة فيها والمشار إليها بالرقم) -3

 (4المشار إليها بالرقم ) سمدينة ترتفع فيها معدالت األمطار خالل شهر فبراير ومار -4
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 ة:"ثم أجب ما يلي من األسئلبيئة الحشائش الطويلة )السافانا("الخاصادرس الشكل 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (.1مدينة العربية التي يظهر فيها بيئة الحشائش المدارية )السافانا( المشار إليها بالرقم ) -1
 (3سمي الدولة العربية التي تظهر بها بيئة الحشائش المدارية )السافانا( المشار إليها بالرقم) -1
 (4مشار إليها بالرقم )ينحصر التوزيع الجغرافي لبيئة الحشائش الطويلة ال -3
 (1قارة تضم بيئة الغابات المدارية المطيرة والحشائش السافانا المشار إليها بالرقم ) -4
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 "ثم أجب ما يلي من األسئلة:توزيع الصحاري الحارة في العالم"الخاصادرس الشكل 
 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 (4يها بالرقم )القارة الوحيدة التي ال توجد فيها صحراء والمشار إل -1

 (3صحراء تقع في الجنوب الغربي من قارة أمريكا الشمالية والمشار إليها بالرقم) -1

 (1شماال المشار إليها بالرقم ) 114شرق و 414سمي الصحراء التي تقع بين خط طول  -3
 (1سمي خط الطول الرئيسي المشار إليه بالرقم ) -5

 

 ثم أجب ما يلي من األسئلة:ي العالم"مناطق انجراف التربة ف"الخاصادرس الشكل 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 ( إلى سلسلة جبال في قارة آسيا تعاني من انجراف التربة.1يشير الرقم ) -1

 ( إلى دولة تستخدم نموذج للمدرجات الحجرية  على سفوح جبالها.1يشير الرقم ) -1
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 وعية وكثافة النباتات الطبيعية وارتفاعها.متار على نألأنظر الشكل وأكتب فقرة عن تأثير عامل االرتفاع )با

 
 

 

 
 

 

 
 

 ثانيا : تحليل الجدول :
 

 
 

 
 

 قارن بين محطة كانو)شمال نيجيريا (و)مدينة واو بجنوبي السودان(-1
 من حيث:

 موقع منها على درجات العرض. -

 أقل وأكثر األشهر مطرا. -

 أعلى وادني األشهر حرارة. -

 

 

   
 يع درجات الحرارة في مدينة كانو، اجب عن األسئلة التالية :الشكل التالي يوضح توز 

 
 حددي أكثر شهور حرارة ؟ .1
 كم تبلغ درجة الحرارة في شهر سبتمبر؟ .1

 

 أي الشهور ال تسجل فيه درجة الحرارة ؟ .3

 
 

 ( ؟11ما هو الشهر الذي يسجل درجة حرارة ) .4

 كم تبلغ درجة الحرارة في شهر نوفمبر ؟ .5
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 ذكر أهمية الوقت والمواعيد في سورة ............................. -5

 ..............................القارة الوحيدة التي ال توجد بها صحاري هي ... -6
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 األسئلة القصيرة"
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 الوطن -

 المواطن  -

 نية الوحدة الوط  -

 النظام األساسي  -

 الحقوق -

 الواجبات   -

 الجنسية  -

 الصدق  -

 األمانة  -

 إدارة الوقت -

 وقت الفراغ -

 أذكر - ب

 مشاريع رائدة لحفز الشباب للعمل في القطاع الخاص -
  -عدد : -ج  

 المبادئ الثقافية في النظام األساسي للدولة  -             
 اخل السلطنة.الجقوق التي يتمتع بها المواطن د -             

 عدد أشكال وصور األمانة-             
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 أهمية األمانة من القرآن الكريم. -          
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 أهمية النظام األساسي للدولة. -        
 :استنتج 

 أهداف التعليم في النظام األساسي للدولة.  -
 دور الدولة في نشر التعليم والحفاظ على التراث. -
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 ضع عنوان مناسب لهذه القصة. -
 دلل على أهمية األمانة من القرآن الكريم. -

 كيف تصرفت منى بعد أن اكتشفت الزيادة في المبلغ المسحوب من البنك.  -
 ناقش أهمية شيوع األمانة كسلوك بين الناس في المجتمع. -
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 من وجهت نظرك ما المشكالت الناجمة عن وقت الفراغ لدى الشباب. -4

 قرأ النص قراءة جيدة ثم أجب عن األسئلة أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 1الجاللة حفظه هللا المواطنين؟إالم يدعو صاحب  -1
 على األعمال يّشدد صاحب الجاللة حفظه هللا بضرورة عمل المواطنين بها. -1

 ماذا يقصد صاحب الجاللة حفظه هللا بالعمل اليدوي البسيط؟-3     
 اذكر أمثلة على األعمال اليدوية البسيطة؟-4      
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 الجدول الذي أمامك  أكمل الرسم البياني لألعمدة من خالل قراءة      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )اكتب تقريرا عن المواضيع التالية:كتابة التقارير

 الصدق واألمانة كسلوك بين الناس في المجتمع.-

 احترام المواعيد من األخالق اإلسالمية. -
 أهمية استغالل وقت الفراغ في اإلجازة الصيفية  -      
 ة الوطنية.دور الحكومة في تدريب القوى العامل -      
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